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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2021-05-27 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Tid:   kl.16:00 – 18:15 
Paus: 17:25-17:45 

Plats: 
 

 Abbotsalen, Rydals konferenscenter, Rydal samt digitalt via 
Teams 

 
Beslutande:  

  
Eva-Karin Torhem Arnell (C), ordförande 

  Rolf Skarin (M), 1:e vice ordförande 

  Annsofi Tureson (S), 2:e vice ordförande 

  Yasin Abbes (S), ersätter Lisa Dahlberg (S) 

  Peter Landgren (S) 

  Bo Petersson (S) 

  Urban Jernberg (S) 

  Christopher Thorsson (S) 

  Jessica Rodén (S), § 85–95, § 97–99 

  Håkan Andersson (S), ersätter Jessica Rodén (S), § 96 

  Ylva Hultén (S) 

  Ulla Lätt (S) 

  Ulf Dahlberg (S), § 85–95, § 97–99 

  Petra Vogel (S), ersätter Ulf Dalberg (S), § 96 

  Anita Lomander (S) 

  Efkan Üstündag (S) 

  Helena Johansson (S) 

  Pauli Kuitunen (S) 

  Birgitta Andersson (S) 

  Stefan Brunander (C) 

  Leif Sternfeldt (C) 

  Lena Ferm Hansson (C) 

  Pontus Johansson (C) 

  Gisella Olsson (C) 

  Ulla-Maj Persson (C) 

  Stig Andreasson (C), § 91–99 

  Niklas Herneryd (L) 

  Maria Aronsson Dahl (L) 

  Jan Karlsson (L), § 91–99 
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  Stina Isaksson (L), ersätter Jan Karlsson § 85–91 

  Tomas Johansson (M) 

  Ann Iberius Orrvik (M), § 85–95, § 97–99 

  Pär-Erik Johansson (M) 

  Peter Branshöj, ersätter Elise Benjaminsson (M) 

  Anders Lindal (M) 

  Tomas Ekberg (M) 

  Ylva Höglund (M) 

  Elise Arnell (KD) 

  Lars-Inge Andersson (KD), § 85–95, § 97–99 

  Per-Olof Hermansson (KD) 

  Karin Jageby (V) 

  Arthur Thiry (V) 

  Madeléne Jensen (V), ersätter Cecilia Wiklund (V) 

  Freddy Jensen (V), ersätter Emil Persson Torgerson (V)  
§ 94–99 

  Lo Göthberg Larsson (MP) 

  Natalia Henriksson (SD) 

  Inga-Maj Krüger (SD) 

  Lennart Svensson (SD) 

  Sara Lindwall (SD) 

  Bo Kindström (SD) 

  Jarl Krüger (SD) 

  Siv Scarborough (SD), ersätter Ida Ahlgren (SD) 

  Glenn Glansin (SD) 
 

Övriga deltagare:  Ej tjänstgörande ersättare 

 Håkan Andersson (S) § 85–95, § 97–99 
Petra Vogel (S) § 85–95, § 97–99 
Daniel Fleck (S) 
Stina Isaksson (L) § 92–99 
Lars-Olof Sandberg (MP) 
Yvonne Kindström (SD) 
 

  
 
Tjänstepersoner 
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 Karin Hydén T.f. kommun-
direktör 

§ 85–99 

 Victoria Bengtsson 
 
 
 
Margit De Boer 
 
Lina Sjöstrand 
Malin Nilsson 
 

Enhetschef 
samhälls-
utvecklings-
enheten 
Hållbarhets-
strateg 
Folkhälsostrateg 
Sekreterare 

§ 91 
 
 
 
§ 91 
 
§ 91 
§ 85–99 
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Utses att justera: Tomas Ekberg (M) 
 
Jessica Rodén (S) 
 
Rolf Skarin (M) ersättande justerare 
 

Justeringens plats och tid: Kommunledningskontoret, Kinna, 7 juni 2021 klockan 15.00 

 

Underskrifter: 

Sekreterare  § 85–89 

Malin Nilsson 

 
 
 
Ordförande 

Eva-Karin Torhem Arnell 

 
 
 
Justerande 

Jessica Rodén, § 85–95, § 97–99 

 

 

 

 

 

Rolf Skarin, § 96 

 

 

 

 

 

Tomas Ekberg 
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Anslag/Bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Instans 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2021-05-27, § 85–99 

Datum för anslags 
uppsättande  

2021-06-07 Datum för anslags 
nedtagande 

2021-06-30 

Förvaringsplats för protokollet 
Kommunledningskontoret, Kinna 

Underskrift 

 ______________________  

Malin Nilsson 
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Innehållsförteckning   

Förändring av ärendelistan § 85/21 

Meddelanden § 86/21 

Remiss av nya motioner § 87/21 

Anmälan av nya medborgarförslag § 88/21 

Inkomna enkla frågor § 89/21 

Inkomna interpellationer § 90/21 

Folkhälsoarbetet i Marks kommun § 91/21 

Detaljplan för bostäder Sätila Hägnen 3:1 § 92/21 

Kommunens rätt att meddela föreskrifter om vistelseförbud 
på särskilt angivna platser 

§ 93/21 

Kommunikationspolicy för Marks kommun § 94/21 

Ombyggnad och renovering av Kinnahallen - godkännande 
av förstudie och ansökan om igångsättningstillstånd 

§ 95/21 

Instruktion till ombud vid årsstämman 2021 för Viskastrand 
AB 

§ 96/21 

Fördelning av Skolverket statsbidrag Skolmiljarden 

Entledigande och fyllnadsval av ersättare i teknik- och 
servicenämnden (KD) 

Entledigande för ersättare i kommunfullmäktige (V) 

§ 97/21 

§ 98/21 

 
§ 99/21 
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§ 85/2021   Dnr: KS 2021-371 

Förändring av ärendelistan 

Kommunfullmäktiges beslut 
Följande ärenden läggs till ärendelistan: 

- Medborgarförslag om att förbättra Kajbergsvägen för att göra den 
säkrare och miljövänligare för bofasta och andra som använder vägen. 

- Inkommen motion från Kristdemokraterna om att införa porrfilter i 
skoldatorer i Mark 

- Inkommen enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande från Ann 
Iberius-Orrvik (M) om planteringar Marks kommun 50 år 

- Fördelning av Skolverkets statsbidrag Skolmiljarden 
- Entledigande för ersättare i kommunfullmäktige (V) 

Dagens sammanträde 
Ordföranden föreslår att följande ärenden läggs till ärendelistan: 

 Medborgarförslag om att förbättra Kajbergsvägen för att göra den 
säkrare och miljövänligare för bofasta och andra som använder vägen. 

 Inkommen motion från Kristdemokraterna om att införa porrfilter i 
skoldatorer i Mark 

 Inkommen enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande från Ann 
Iberius-Orrvik (M) om planteringar Marks kommun 50 år 

 Fördelning av Skolverkets statsbidrag Skolmiljarden 
 Entledigande för ersättare i kommunfullmäktige (V) 

 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan godkänna de tillkommande 
ärendena och finner att så sker. 
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§ 86/2021   Dnr: KS 2021-372 

Meddelanden 

Kommunfullmäktiges beslut 
Följande meddelanden noteras: 

 Information från Mediapoolen till berörda nämnder och styrelser 
 Rapport ej verkställda beslut socialnämnden kvartal 1, 2021  
 Rapport ej verkställda beslut äldreomsorgsnämnden kvartal 1, 2021 

Ärendet 
Under perioden 2021-04-22 – 2021-05-27 har följande meddelanden 
inkommit: 

 Information från Mediapoolen till berörda nämnder och styrelser 
 Rapport ej verkställda beslut socialnämnden kvartal 1, 2021 
 Rapport ej verkställda beslut äldreomsorgsnämnden kvartal 1, 2021 

Ledamöternas förslag till beslut 
Ordföranden föreslår att inkomna meddelanden noteras. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan notera inkomna ärenden och 
finner att så sker. 
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§ 87/2021   Dnr: KS 2021-373 

Remiss av nya motioner 

Kommunfullmäktiges beslut 
Under perioden 2021-04-22 – 2021-05-27 har följande motioner inkommit 
och noteras: 

Motion från Kristdemokraterna om att införa porrfilter i skoldatorer i Mark 
Diarienummer KS 2021-380-1 

Ärendets behandling 
Enligt 38 § i kommunfullmäktiges arbetsordning ska det på varje ordinarie 
sammanträde med fullmäktige redovisas de fullmäktigeärenden som kommit 
in efter det närmast föregående ordinarie sammanträdet samt de beslut som 
har fattats om beredning och remiss av sådana ärenden.  

Under perioden 2021-04-22 – 2021-05-27 har följande motioner inkommit: 

Motion från Kristdemokraterna om att införa porrfilter i skoldatorer i Mark 
Diarienummer KS 2021-380-1 

Ledamöternas förslag till beslut 
Ordföranden föreslår att inkommen motion från Kristdemokraterna om att 
införa porrfilter i skoldatorer i Mark. 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att inkommen motion noteras och finner att så sker. 
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§ 88/2021   Dnr: KS 2021-374 

Anmälan av nya medborgarförslag 

Kommunfullmäktiges beslut 
Under perioden 2021-04-22 – 2021-05-17 har följande medborgarförslag 
inkommit och noteras: 

Diarienummer: KS2021-11 101-39 
Medborgarförslag om utomhusgym i Navsjön (Björketorp) i Marks kommun. 

Diarienummer: KS2021-11 101-41 
Medborgarförslag om gångbana längs Fritslavägen. 

Diarienummer: KS2021-11 101-43 
Medborgarförslag om att förbättra Kajbergsvägen för att göra den säkrare och 
miljövänligare för bofasta och andra som använder vägen. 

Ärendet 
Enligt 38 § i kommunfullmäktiges arbetsordning ska på varje ordinarie 
sammanträde med fullmäktige redovisas de medborgarförslag som kommit in 
efter det närmast föregående ordinarie sammanträdet samt de beslut om 
remiss som har fattats. 

Fullmäktige ska enligt 5 kap. 22 § kommunallagen besluta i ärenden som har 
väckts genom medborgarförslag men får överlåta till kommunstyrelsen eller 
annan nämnd att besluta, utom i ärenden som är fullmäktiges uppgifter enligt 
5 kap. 1 § kommunallagen. 

Under perioden 2021-04-22 – 2021-05-27 har följande medborgarförslag 
inkommit: 

Diarienummer: KS2021-11 101-39 
Medborgarförslag om utomhusgym i Navsjön (Björketorp) i Marks kommun. 

Diarienummer: KS2021-11 101-41 
Medborgarförslag om gångbana längs Fritslavägen. 

Diarienummer: KS2021-11 101-43 
Medborgarförslag om att förbättra Kajbergsvägen för att göra den säkrare och 
miljövänligare för bofasta och andra som använder vägen. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Ordföranden föreslår att följande medborgarförslag noteras: 

Diarienummer: KS2021-11 101-39 
Medborgarförslag om utomhusgym i Navsjön (Björketorp) i Marks kommun. 
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Diarienummer: KS2021-11 101-41 
Medborgarförslag om gångbana längs Fritslavägen. 

Diarienummer: KS2021-11 101-43 
Medborgarförslag om att förbättra Kajbergsvägen för att göra den säkrare och 
miljövänligare för bofasta och andra som använder vägen. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan notera inkomna 
medborgarförslag och finner att så sker. 
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§ 89/2021   Dnr: KS 2021-375 

Inkomna enkla frågor 

Kommunfullmäktiges beslut 
Under perioden 2021-04-22 – 2021-05-27 har följande enkla frågor 
inkommit: 

Ann Iberius Orrvik (M) har ställt en fråga till kommunstyrelsens ordförande 
Jessica Rodén (S) om planteringar Marks kommun 50 år. 

Jessica Rodén (S) besvarar den enkla frågan på nästkommande sammanträde 
den 17 juni 2021. 

Ärendet 
Ann Iberius Orrvik (M) har inkommit med en enkel fråga till 
kommunstyrelsens ordförande Jessica Rodén (S) om planteringar i Marks 
kommun 50 år.  

En enkel fråga får enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 37 ställas till 
ordförande och vice ordförande i samtliga nämnder och 
fullmäktigeberedningar. En fråga ska vara skriftlig och lämnad av en ledamot. 
Den ska ges in till kommunledningskontoret senast fem vardagar före det 
sammanträde vid vilket ledamot avser att ställa den. 

Vad som sägs i 35 § gäller i tillämpliga delar också på fråga. Svar på frågan 
behöver dock inte vara skriftligt. 

En fråga bör besvaras senast vid nästkommande sammanträde. 

Dagens sammanträde 
Kommunstyrelsens ordförande Jessica Rodén (S) uppger att hon kommer 
besvara frågan vid nästkommande sammanträde den 17 juni 2021. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om Ann Iberius Orrviks (M) fråga får ställas och besvaras 
på nästkommande sammanträde och finner att så sker. 
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§ 90/2021   Dnr: KS 2021-376 

Inkomna interpellationer 

Kommunfullmäktiges beslut 
Under perioden 2021-04-22 – 2021-05-27 har det inte inkommit några 
interpellationer. 
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§ 91/2021   Dnr: KS 2021-377 

Folkhälsoarbetet i Marks kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige noterar informationen om folkhälsoarbetet i Marks 
kommun. 

Ärendet 
På sammanträdet 27 maj 2021 ger Margit De Boer, hållbarhetsstrateg, och 
Lina Sjöstrand, folkhälsostrateg information om folkhälsoarbetet i Marks 
kommun. 

Dagens sammanträde 
Margit De Boer, hållbarhetsstrateg och Lina Sjöstrand, folkhälsostrateg ger 
information om folkhälsoarbetet i Marks kommun. 

Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige noterar informationen. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan notera informationen om 
folkhälsoarbetet i Marks kommun och finner att så sker. 
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§ 92/2021   Dnr: KS 2012-59 214 

Detaljplan för bostäder Sätila Hägnen 3:1 

Kommunfullmäktiges beslut 
Detaljplan för Sätila Hägnen 3:2 med flera antas enligt upprättat förslag. 
Inför kommunfullmäktiges behandling av ärendet kompletteras 
antagandehandlingarna med en ekonomisk sammanställning av nedlagda 
kostnader för detaljplan och genomförande av detaljplan. 
 

Ärendet 
En vatten- och avloppsförsörjningsplan antogs av kommunfullmäktige 2009 i 
vilken beslutades att kommunalt vatten- och avlopp till nordvästra delen av 
kommunen skulle lösas genom utbyggnad av en överföringsledning från 
Skene. I samband med utbyggnaden av kommunalt vatten- och avlopp 
initierades ny detaljplan av kommunstyrelsen och plan- och 
byggnadsnämnden.  
 
Detaljplanens syfte är att ersätta tidigare byggnadsplan för fritidsboende med 
ny detaljplan som tillåter permanentboende. Planen syftar även till att 
säkerhetsställa nödvändig infrastruktur, öka trafiksäkerhet, identifiera 
huvudmannaskap och medge utökat byggrätt. 
 
Detaljplanen var på granskningsutställning under perioden 1 juli 2020 till 26 
oktober 2020. Inkomna synpunkter har sammanställts och kommenterats i 
ett utlåtande. Efter granskning har följande ändringar, utöver redaktionella, 
gjorts i planförslaget: 

 Plankartan har reviderats och prickmark längs Lindomevägen har 
utökats till en distans om 25 m från vägkant till mark för 
bostadsbebyggelse. 

 Plankartan har kompletterats med planbestämmelser som reglerar 
markens höjd närmast Lindomevägen. 

 Planbeskrivningen har kompletterats med en bedömning av 
stabilitetsrisker med utgångspunkt från utförd geoteknisk utredning. 

 Planbeskrivningen har kompletterats med en bedömning om risker för 
skyfall och översvämning med utgångspunkt från utförd 
kapacitetsutredning för vägtrumma under Lindomevägen. 

 Planbeskrivningen har kompletterats gällande kapacitetsbedömning av 
vägtrumma med utgångspunkt från utförd kapacitetsutredning för 
vägtrumma under Lindomevägen. 

 Planbeskrivningen har förtydligat bedömningen av förutsättningar och 
konsekvenser av djurhållning nära bostäder. 
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Ärendets behandling 
Ärendet har behandlats i kommunstyrelsen den 6 maj 2021, § 78. Förslag till 
beslut: 
Detaljplan för Sätila Hägnen 3:2 med flera antas enligt upprättat förslag. 
 
Inför kommunfullmäktiges behandling av ärendet kompletteras 
antagandehandlingarna med en ekonomisk sammanställning av nedlagda 
kostnader för detaljplan och genomförande av detaljplan. 
 
Kommunfullmäktige fattar beslut. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 21 april 2021, § 144. 
 

Samhällsutvecklingsenhetens tjänsteskrivelse den 12 april 2021. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Tomas Johansson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt 
kommunstyrelsens förslag och finner att så sker. 

Beslut skickas till 
 Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Lantmäteriet, och andra som 

berörs av beslutet. 
 
Beslutet expedieras av samhällsutvecklingsenheten. 
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§ 93/2021   Dnr: KS 2021-211 109 

Kommunens rätt att meddela föreskrifter om vistelseförbud 
på särskilt angivna platser 

Kommunfullmäktiges beslut 
Vid behov ska kommunen använda sig av bemyndigandet från regeringen om 
att meddela föreskrifter om förbud mot att vistas i en park, på en badplats 
eller på någon annan liknande särskilt angiven plats enligt lagen (2021:4) om 
särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19. 

Reglementet för kommunstyrelsen revideras på så sätt att 8 § ”Delegering 
från kommunfullmäktige” kompletteras med att kommunstyrelsen får, med 
rätt att delegera vidare, med stöd av 8 kap. 1 § förordningen (2021:8) om 
särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 
meddela föreskrifter om förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller 
på någon annan liknande särskilt angiven plats, om det på platsen finns en 
påtaglig risk för trängsel. Föreskrifter får endast gälla under två veckor, med 
möjlighet att förlänga två gånger med vardera en vecka. Om påtaglig risk för 
trängsel inte längre föreligger, ska beslut fattas om att upphäva föreskriften i 
förtid. 

Beslut om föreskrift ska anmälas till närmast följande kommunfullmäktige. 

Delegeringen upphör att gälla när bestämmelsen, som bemyndigandet 
grundar sig på, upphör att gälla. 

Ärendet 
Regeringen har med stöd av den tillfälliga covid-19-lagen (2021:4) och 
tillhörande begränsningsförordning (2021:8) gett kommuner möjlighet att 
från och med den 11 mars 2021 meddela föreskrifter om förbud mot att vistas 
i en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, 
om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel. Bemyndigandet att 
meddela föreskrifter om förbud ges till kommunen som sådan.  

Kommunfullmäktige har att ta ställning till om denna möjlighet ska kunna 
nyttjas i kommunen och om fullmäktige därvid ska delegera rätten att 
meddela föreskrifter så att det vid behov kan hanteras på ett ändamålsenligt 
sätt. 
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Ärendets behandling 
Kommunstyrelsen den 6 maj 2021, § 79. 
Kommunstyrelsens förslag till beslut: 
Vid behov ska kommunen använda sig av bemyndigandet från regeringen om 
att meddela föreskrifter om förbud mot att vistas i en park, på en badplats 
eller på någon annan liknande särskilt angiven plats enligt lagen (2021:4) om 
särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19. 
Reglementet för kommunstyrelsen revideras på så sätt att 8 § ”Delegering 
från kommunfullmäktige” kompletteras med att kommunstyrelsen får, med 
rätt att delegera vidare, med stöd av 8 kap. 1 § förordningen (2021:8) om 
särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 
meddela föreskrifter om förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller 
på någon annan liknande särskilt angiven plats, om det på platsen finns en 
påtaglig risk för trängsel. Föreskrifter får endast gälla under två veckor, med 
möjlighet att förlänga två gånger med vardera en vecka. Om påtaglig risk för 
trängsel inte längre föreligger, ska beslut fattas om att upphäva föreskriften i 
förtid. 
Beslut om föreskrift ska anmälas till närmast följande kommunfullmäktige. 
Delegeringen upphör att gälla när bestämmelsen, som bemyndigandet 
grundar sig på, upphör att gälla. 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 21 april 2021, § 138. 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 31 mars 2021. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Tomas Johansson (M), Jessica Rodén (S) och Lena Ferm Hansson (C) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt 
kommunstyrelsens förslag och finner att så sker. 
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§ 94/2021   Dnr: KS 2020-649 105 

Kommunikationspolicy för Marks kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 
Policy för information och kommunikation, antagen av kommunfullmäktige 
den 26 april 2012, § 38, upphör att gälla. 

Ny Kommunikationspolicy för Marks kommun antas i enlighet med framlagt 
förslag. 

Ärendet 
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag på Kommunikationspolicy 
för Marks kommun då nuvarande Policy för information och kommunikation 
antogs 2012 och är i behov av revidering. 

Ärendets behandling 
Kommunstyrelsen den 6 maj 2021, § 81. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut: 
Policy för information och kommunikation, antagen av kommunfullmäktige 
den 26 april 2012, § 38, upphör att gälla. 
 
Ny Kommunikationspolicy för Marks kommun antas i enlighet med framlagt 
förslag. 
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 10 mars 2021, § 91. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande, den 3 februari 2021. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Ordförande föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt 
kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att så sker. 

Beslut skickas till 
 Samtliga nämnder och styrelser 
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§ 95/2021   Dnr: KS 2021-157 042 

Ombyggnad och renovering av Kinnahallen - godkännande 
av förstudie och ansökan om igångsättningstillstånd 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar om att utökad investeringsbudget för projektet 
ombyggnad och renovering av Kinnahallen från 15 miljoner kronor till 17 
miljoner kronor. Driftkostnadsökningen från och med 2022 hanteras i 
budgetprocessen för 2022–2025. 

Ärendet 
Ärendet har varit uppe i kommunstyrelsen den 14 april 2021, § 76 samt den 6 
maj 2021, § 84 för förtydligande. På kommunfullmäktiges sammanträde den 
27 maj 2021 är det beslut från kommunstyrelsen den 6 maj, § 84 som 
diskuteras. 

Teknik-och servicenämnden har på uppdrag av kultur-och fritidsnämnden 
utfört en förstudie avseende renovering och underhåll av Kinnahallen. 
Förstudien har syftat till att tydliggöra hallens nuvarande skick och 
underhållsbehov. RISE har även gjort en statusinventering av huset som en 
del av förstudien. Vidare utredningar krävs i samband med projektering 
eftersom utförda utredningar pekat på att delar av konstruktionen behöver 
åtgärdas ur fuktsynpunkt. 

I samband med förstudien har ett önskemål om större yta för cafeteria lyfts 
fram av Marbo basket, som studerats som ett alternativ i avvaktan av 
nödvändiga beslut från kultur-och fritidsnämnden. Beräknad investeringsutgift 
uppgår till 17 mnkr för grundprojektet med beräknad driftkostnadsökning om 
0,7 mnkr. Alternativet med utbyggd cafeteria beräknas addera 2,2 mnkr till 
gällande investeringsutgiften och 0,2 mnkr avseende driftkostnadsökningen 
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Ärendets behandling 
Kommunstyrelsen den 6 maj 2021, § 84. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar om att utökad investeringsbudget för projektet 
ombyggnad och renovering av Kinnahallen från 15 miljoner kronor till 17 
miljoner kronor. Driftkostnadsökningen från och med 2022 hanteras i 
budgetprocessen för 2022–2025. 
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 
 
Kommunstyrelsen den 14 april 2021, § 76. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 17 mars 2021, § 110 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 8 mars 2021 

Ledamöternas förslag till beslut 
Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt 
kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att så sker. 
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§ 96/2021   Dnr: KS 2021-273 

Instruktion till ombud vid årsstämman 2021 för Viskastrand 
AB 

Kommunfullmäktiges beslut 
Instruktion till styrelsen i Spinnerskan i Mark AB att ge instruktion till 
styrelsen i Marks Bostads AB att ge instruktion till ombudet vid årsstämman 
2021 för Viskastrand AB att fatta följande beslut: 

Den i årsredovisningen för 2020 intagna resultaträkningen och 
balansräkningen fastställs. Balanserade vinstmedel och årets förlust, 
sammantaget 10 514 583 kronor, balanseras i ny räkning. 

Peter Olofsson Wank, PwC, utses till auktoriserad revisor och Tomas 
Johansson, PwC, till revisorssuppleant. Ersättning till dessa utgår enligt 
räkning. 

Arvoden till styrelsen och lekmannarevisor utgår inte särskilt för Viskastrand 
AB då det ingår i arvodet som utges för styrelsearbete och revisorsarbete för 
moderbolaget Marks Bostads AB. 

Styrdokument, med den senaste revideringen, enligt särskilt upprättad lista 
”Giltiga styrdokument för bolagen i Spinnerskankoncernen 2021” fastställs 
som gällande för bolaget. 

Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet.  

Ärendet 
Enligt bolagsordningen för Viskastrand AB ska följande beslut fattas vid 
bolagets årsstämma: 

• fastställelse av resultat- och balansräkning 
• dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den 

fastställda balansräkningen 
• ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande 

direktören  
• fastställande av arvoden åt styrelsen och 

lekmannarevisorerna 
• val av auktoriserad revisor och revisorssuppleant  
•                

Detta sker genom att ägarens ombud vid årsstämman fattar beslut enligt av 
ägaren givna instruktioner. 
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Jäv 
Jessica Rodén (S), Ulf Dahlberg (S), Ann Iberius Orrvik (M) och Lars-Inge 
Andersson (KD) anmäler jäv. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Ordförande föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag till beslut samt att styrelseledamöterna och verkställande direktören 
beviljas ansvarsfrihet. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt 
kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att så sker. 

Ordförande frågar sedan om kommunfullmäktige kan bevilja 
styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet och finner att 
så sker. 

Beslut skickas till 

Spinnerskan i Mark AB 

Marks Bostads AB 

Ombudet vid årsstämma 2021 för Viskastrand AB 
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§ 97/2021   Dnr: KS 2021-221 047 

Fördelning av Skolverket statsbidrag Skolmiljarden 

Kommunfullmäktiges beslut 
Barn- och utbildningsnämndens driftbudget för 2021 utökas med 3,5 miljoner 
kronor samtidigt som budgeterat utjämningsbidrag ökas med motsvarande. 

Ärendet 
Regeringen har beslutat att förstärka det statliga stödet till skolväsendet med 
1 miljard kronor år 2021. Syftet med tillskottet är att bidra till goda 
förutsättningar för kommunerna att kunna säkerställa att alla barn och elever 
får den utbildning de har rätt till, trots pandemin. 

Tillskottet är tillfälligt och går under benämningen ”skolmiljarden”. 
Statsbidraget fördelas till kommunerna proportionellt utifrån antalet barn och 
unga i åldrarna 6–19 år. Kommunerna behöver inte ansöka om pengarna men 
bidraget, som är tydligt avsett för skolverksamhet, påminner i övrigt om 
riktade bidrag som normalt kommer verksamheten direkt till del i Marks 
kommun. 

Hälften av stödet betalas ut under februari månad och hälften under juni 
månad. Det är upp till varje kommun att bestämma hur medlen ska 
användas, men bidragen till de enskilda huvudmännen i kommunen ska ges 
utifrån samma grunder. Marks kommuns del av det tillfälliga statsbidraget 
uppgår till 3,5 miljonerkronor, varav hälften har betalats ut under februari. 

Ärendets behandling 
Kommunstyrelsen den 6 maj 2021, § 89. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut: 
Barn- och utbildningsnämndens driftbudget för 2021 utökas med 3,5 miljoner 
kronor samtidigt som budgeterat utjämningsbidrag ökas med motsvarande. 
 
Kommunfullmäktige fattar slutgiltigt beslut. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 21 april 2021, § 152. 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 23 mars 2021 

Ledamöternas förslag till beslut 
Karin Jageby (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt 
kommunstyrelsens förslag och finner att så sker. 
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Beslut skickas till 
 Barn- och utbildningsnämnden 
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§ 98/2021    

Entledigande och fyllnadsval av ersättare i teknik- och 
servicenämnden (KD) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Ärendet lyfts ur. 
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§ 99/2021    

Entledigande och fyllnadsval av ersättare i 
kommunfullmäktige (V) 
Kommunfullmäktiges beslut 
Madeléne Jensen (V) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige. 

Länsstyrelsen tillskrivs för att utse en ny ersättare. 

Ärendet 
Madeléne Jensen (V) har i en skrivelse den 18 maj 2021 avsagt sig sitt 
uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige. 

Enligt 4 kap. 6 § kommunallagen ska kommunfullmäktige befria en 
förtroendevald från uppdrag när den förtroendevalde önskar att avgå, om det 
inte finns skäl emot det. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan entlediga Madeléne Jensen 
som ersättare i kommunfullmäktige och finner att så sker. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan entlediga Madeléne Jensen 
som ersättare i kommunfullmäktige och tillskriva länsstyrelsen för att utse ny 
ersättare och finner att så sker. 

Beslut skickas till 
 Länsstyrelsen 
 Madeléne Jensen 

 


